EVALUACE A MONITORING
Příklady dobré praxe z Libereckého kraje 2007 - 2013
Projekt spolupráce (PRV IV.2, 22. kolo)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
Místo a termín konání KPS
Liberec
15.5.2015
Účastníci
MAS Frýdlantsko (KMAS)
I.Andrová, J.Doubnerová
(podle prezenční listiny)
LAG Podralsko
D.Strnadová, M.Varádiová
MAS Podještědí
J.Švehlová, D.David
MAS „Přiďte pobejt!“
V.Nosková, P.Vanclová
MAS Rozvoj Tanvaldska
J.Kucin, T.Šolcová
MAS Achát
L.Kvintusová, J.Jeníček
OPS pro Český ráj
L.Láska
Program jednání
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání
2. Diskuse k rozpracované metodice
3. Informace o postupu plnění monitorovacího systému
4. Příprava prezentace projektu na semináři ŘO
Kontrola úkolů z minulého jednání
150122.2
Dokončit zadání pro společný monitorovací systém
Do 31.3.
splněno
150122.5
Informovat PMAS o postupu administrace žádosti
Průběžně
splněno
150318.1
Podepsat Dohodu a předat PMAS kopie (elektronicky) Po podpisu
splněno
Vybrat dodavatele monitorovacího systému na
150318.2
30.4.2015
splněno
základě marketingu
Zpracovat návrh případové studie a předat partnerům
LAG splněno
150318.3
30.4.2015
jako podklad pro další jednání
Ostatní trvá
Připravit prezentaci a rozeslat partnerům, dohodnout
150318.4
30.4.2015
splněno
účast na semináři ŘO
Průběh a diskuse
2) Metodika
KMAS rozeslala před jednání rozpracovaný text metodiky k doplnění a připomínkám. Zpracována je
jedna úvodní kapitola (další budou doplněny) a dvě případové studie – předal LAG Podralsko.
KMAS jako zpracovatel úvodních kapitol prosí všechny PMAS o zaslání informace o využitých
metodách a nástrojích monitoringu a evaluace (včetně sebeevaluace, zpracovaných studií,
studentských zpráv apod.) v rámci hodnocení MAS i realizace SPL (podpořených projektů) –
zkušenosti s metodami a zpracovateli.
LAG Podralsko informoval o zpracovaných studentských pracích – dotazníkové šetření, srovnání dvou
MAS. Zašlou ke zveřejnění – KMAS může zřídit k projektu samostatnou webovou stránku.
KMAS žádá o zaslání všech podkladových materiálů, případových studií a medailonů autorů do 15.5.,
do 20.5. zapracuje a rozešle k připomínkování (do 29.5.).
Metodika bude zveřejněna před termínem konání semináře SZIF.
3) Monitorovací systém
Zadání dokončeno, dodavatel připravil strukturu, MAS plní daty k projektům.
Připomínky projednávají MAS individuálně podle vlastních potřeb s dodavatelem.
4) Administrace projektu
Prezentace přeložena na 8.6. (Chocerady), účast všech PMAS je povinná. Prezentace byla připravena,
v navržené podobě může zůstat, popř. bude upravena podle požadavků ŘO (budou-li).
Další povinnosti podle pravidel:
 Zveřejnění zápisů z jednání KPS na www všech MAS: splněno MAS Frýdlantsko, LAG Podralsko,
MAS Achát, ostatní doplní
 Evidence pracovní doby zaměstnanců projektu: bude předložena na formulářích, které zveřejnil
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SZIF jako vzor (pouze odpracované hodiny, bez údajů o náplni práce – nejsou vyžadovány)
Mzdové náklady za červen mohou být vykázány a hrazeny nejpozději do dne termínu předložení
ŽOP (doklad o úhradě!), formou zálohy. LAG ujasní s účetní, KMAS se dotáže SZIF.
Náklady na služby: KMAS ujasní se SZIF, zda musí každý partner mít shodné náklady (tj.
přefakturace nákladů na školení 12/2014), nebo zda může náklady na školení (zvýšené náklady na
služby) nést jen jeden partner (budou se náklady za všechny partnery sčítat?)
Příprava ŽOP: KMAS zajistí termín předložení ŽOP společně (2. polovina června). Závěrečné
jednání KPS proběhne během semináře 8.6. – kontrola ŽOP, podklady k hlášení změn, uzavření
projektu

5) Jiné – změny v projektu
KMAS obdržela podklady k Hlášení změn od MAS PP (změna ve statutárních orgánech), budou
nahlášeny s ostatními změnami v závěru projektu (po posledním jednání KPS).

Závěry a úkoly
Zpracovat návrh případové studie a předat partnerům
150318.3
jako podklad pro další jednání
Předat KMAS podklady/zkušenosti z vlastní praxe
150505.1
MaE (organizace i projektů), pokud jsou
Zveřejnit zápisy z jednání KPS na www
150505.2
150505.3
150505.4
150505.5
150505.6
150505.7
150505.8
150505.9
150505.10

Dokončit metodiku na základě zaslaných podkladů a
rozeslat k připomínkování
Připomínkovat pracovní text metodiky
Naplnit monitorovací systém daty za období 2007-13
Zajistit termín předložení ŽOP na RO SZIF
Konzultovat se SZIF podrobnosti k ŽOP
Připravit podklady k ŽOP
Předat podklady k hlášení změn
Předložit RO SZIF hlášení změn

termín
15.5.2015
15.5.2015

odpovídá
Všichni
(kromě LAG)
všichni

15.5.2015

Podještědí,
PP, MASRT,
OPSCR

20.5.2015

KMAS

29.5.2015
8.6.2015
6.5.2015
11.5.2015
8.6.2015
8.6.2015
9.6.2015

Všichni PMAS
všichni
KMAS
KMAS
všichni
všichni
KMAS

Program příštího jednání: 8.6.2015, Chocerady – v rámci prezentace projektů spolupráce
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání
2. Kontrola ŽOP a příloh
3. Příprava Hlášení změn

Zapsala 16.5.2015, J. Doubnerová

